
Date: Fri, 2 Dec 2011 11:13:50 +0100 
Subject: Planansökan 
From: claesjanzzon@gmail.com 
To: gunnar.hedberg@uppsala.se 
CC: alf.karlsson@pol.uppsala.se 
 
 
Hej Gunnar!  
 
Jag har lämnat ett meddelande till dig på din tel svarare. 
 
När vi pratade i onsdags så frågade jag dig och hoppades på ett ärligt svar från dig, och det var 
VARFÖR det har tagit så lång tid med detta, och VARFÖR kommunstyrelsen har tagit ansvar 
över denna fråga.  
 
Du svarar att det ligger under samhällsbyggnadsutskottet (nämnden) och inte under 
kommunstyrelsen. Varför svarar du så Gunnar när denna nämnd är precis nyskapad, detta sk 
samhällsbyggnadsutskott är en helt ny organisation och  har inte funnits tidigare. Det är ni eller 
du som är ordförande på kommunstyrelsen som har hållit i denna fråga hela tiden sedan 
september 2009 och du säger att så är inte fallet. Det här är inte ok Gunnar att du missleder 
mig/oss när vi söker ärliga svar. Vi förväntar oss att du återkommer snarast för att rätta till den 
missriktade informationen och ger oss rätt information en gång för alla och inte skylla ifrån er 
hela tiden och lägga skulden hos andra. 
 
 
Mvh 
Marägarna med konsulter 
 
PS detta mail kommer även vidarebefordras till kommunfullmäktige  
---------------------- 
Från: Alf Karlsson [mailto:karlssonalf@hotmail.com]  
Skickat: den 6 december 2011 17:49 
Till: Davidsson Per 
Ämne: FW: Planansökan 
 
 
Hej Per 
 
Jag har blivit kontaktad av denne Clas med frågor om handläggning av nedan beskrivet ärende. 
Jag har förklarat beslutsprocesser mm inom kommunen och har för mitt och MP.s del överlåtit sk 
politisk diskussion till vår ledamot av Byggnadsnämnden- Robert Damberg. Detta har jag 
förklarat för skribenten. Då han nu fortsätter skicka meddelanden till mig återstår- såvitt jags er - 
att hantera detta som inkomna handlingar som jag överlåter till KLK att hantera. 
 
Jag kommer att vidarebefordra ett antal till meddelanden jag fått. 
 
  



 
Alf 
---------------------- 
 
Date: Tue, 6 Dec 2011 11:55:57 +0100 
Subject: Planansökan 
From: claesjanzzon@gmail.com 
To: gunnar.hedberg@uppsala.se 
CC: alf.karlsson@pol.uppsala.se 
 
 
Hej Gunnar!  
 
Då vi ännu inte har fått ngt svar från dig ang denna fråga om vad som är ett utredningsområde 
eller inte så förväntar vi oss att ni återkommer snarast. Jag har under morgonen idag fått uppgifter 
som kommer från Anneli Sundin att denna fråga var bordlagd tills vidare och det är ju helt absurt 
för frågan har inte ngt ärende och finns heller inte fört på ngt protokoll. 
 
Hör av dig snarast. 
 
Mvh 
 
Markägarna med konsulter 
 
PS mailet skickas även till kommunfullmäktige 
---------------------- 
 
Date: Fri, 9 Dec 2011 10:24:22 +0100 
Subject: Planansökan 
From: claesjanzzon@gmail.com 
To: gunnar.hedberg@uppsala.se 
CC: alf.karlsson@pol.uppsala.se 
 
 
Hej Gunnar! 
 
Nu har det gått en vecka och två dagar sen du och jag pratade via tel.  
 
Du lovade att titta efter hur ärendet låg till och skulle sen återkomma med korekt information för 
det är mycket som inte stämmer.  
 
Vi markägare tycker inte att det är ok att vi blir behandlade på detta sättet för det är ni politiker 
som har flaggat och propagerat att vi markägare ska komma in med ansökningar för det är 
bostadsbrist och kommuninvånarna skriker efter hustomter i Funbo. 
 
Eftersom du/ni inte återkommer så får vi gå till kommunfullmäktige, vi kan inte bara sitta och 
vänta det räcker nu. Det här är våra jobb och vi får inte betalt från skattebetalarna genom någon 



form av lön som ni politiker och tjänstemän får. Vi måste vara handlingskraftiga i vårt arbete 
annars får vi ingen lön, det är en enkel ekvation inget arbete inga pengar. 
  
Vi förväntar oss att ngt händer nu. 
 
  
 
Mvh 
Markägarna med konsulter 
 
PS mailet skickas även till kommunfullmäktige 
 
 
 


